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 پژوهشی کرسی های یونسکو –و کارکرد شبکه آموزشی تاب آوری  ،توسعه پایدار 

 حمید نظری

 رییس کرسی یونسکو در مخاطرات زمین شناختی ساحلی

 

 نیب یها یهمکار با تکیه بر داریو توسعه پا تیصلح، امن تیتقو )یونسکو(ملل متحد یو فرهنگ یعلم ،یهدف سازمان آموزش

استفاده ی ها و منابع چوب جنگل نگاهداشتحفاظت و  در 1713بار در سال  نخستین یبرا که اردیمفهوم توسعه پا است. یالملل

 بکارگرفته تیجمع ختهیرشد افسارگس مخاطرات برآمده از ی در بررسیاز منظر اجتماعهمان سده،  انیدر پاکمی دیرتر  ،شد

 یو جنبش ها یوارد گفتمان عموم ستمیب قرندوم  مهیتنها در ن "یداریپا"مفهوم  ،پیشینه بیش از دو سدهبر خالف  .شد

صنعتی  -ی در روزگار بازسازی  و آرایش نوین فناوری ستیز طیمحمسایل و مشکالت روز افزون پیوند با هم در  آن یاجتماع

در  یاسیس یگریو الب یها اعتراض عمومدهه از برآمده شتابی کند لی درو یآرام بهسرانجام، آنچه که  شد. ناشی از جنگ سرد

سازمان  2030 توسعه پایدارجهانی سند  در دستور کارو قرار گرفتن شدن شناخته  تیرسم با به "داریتوسعه پا دهیا" چارچوب

 به بار نشست.ملل متحد 

که با  یدر غرب صنعت ستیز طیمحفزاینده  بیو تخر یبه بهره بردار یبه عنوان پاسخ یطیمح ستیز های جنبشدر ابتدا  

 نیاز مهم تر یکی یگفتمان عموم یاصل انیدر جر یطیمح ستیز یداریپا تیتثب .ار شددیپد ندهمراه بود یاقتصاد یباال رشد

و مرز  تیمفهوم ظرف پیرامون یطیمحستیز یهابحث ،یتوسعه انسان یامدهایبعدها، با آشکار شدن پجنبش بود.  نیا جینتا

 یو مصرف ی هاآلودگ ت،یاندازه جمع یبحران یها تیبه محدود ییمرزها نیچنشکل گرفت.  نیزماکولوژیک  تاب آوری های

 شینه تنها به استفاده ب ییها تیمحدود نی. فراتر رفتن از چنمی پردازدکند،  یبانیپشت از آن تواند یم یکیاکولوژ سامانه کیکه 

واژه فراتر از  ستیز طی، مفهوم حفاظت از محاین پایهبر  شود. یمنجر م ستمیاکوس یینها یفروپاش بهاز منابع، بلکه  اندازهاز 

طی دو دهه در که ، را در بر گرفت یاقتصاد جهان رکود ایمانند کاهش کربن و رشد صفر  یو اهداف هافتیگسترش  "حفاظت"

و سرانجام در  2015در  سیپار یآب و هواتغییر اقلیم و توافقنامه  ،1997هوایی کیوتو در پیمان جهانی آب و مفاد میان در 

 به بالندگی و اوج خود رسید. 2021کنفرانس آب و هوایی گالسکو در 

به  نجایدر ا یداریپا موضوع است. نیاز ا نوین ینمونه ا در پایداری و تاب آوری یا ارهیس و مرز های هامحدودیت  مفهوم

اقلیم، مخاطرات طبیعی از  ناگزیر در زمین  بعنوان تنها زیستگاه شناخته شده انسان، محدودیت های ماندن در مرز ییعنوان توانا

پژوهش های از  یاریشود و بس یم فیتعر رهیو غ ییایمیوشیب یها انیکره، جر ستیازن استراتوسفر، تنوع ز ن،یریآب ش، 

 .متمرکز شده استهمساز با آن از حد و اقدامات انجام شده  شیب یامدهایرابطه بر درک پ نیدر ا اخیر

طور به ستیزطیبر مح یانحصار به نسبتتمرکز  رایز رد،یگیمورد انتقاد قرار م زین یداریبه پا محور طیحال، نگاه مح نیبا ا

که می  دهدیقرار م یاجتماع ای یمانند توسعه اقتصاد گر،ید یهاتیبا اولو میرا در تضاد مستق یطیمحستیناخواسته مسائل ز
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مدل  کینقاط ضعف  نیاز بزرگتر یکی حفاظت، در حال توسعه باشد. یاقتصادها بیشتر چیره برانکار ناشدنی و  ینگران تواند

 یکه توسعه و رفاه اقتصاد یی، جارخ می نماید آنگذشت زمان، تعارض در  بابشمار می رود که  محور ستیز طیمح یداریپا

در  یتا حدرا  ستیز طیمح یالملل نیب نیقواناز  یبرخ بیراه نیست اگر ،نگاه نیاز ا !ردیگیقرار م ستیز طیدر تقابل با مح

 .ارزیابی نموددر حال توسعه  بویژه برای کشورهای یاقتصاد -یاجتماع شرفتیپ برابر

بر مدل تعارض  ،یو اقتصاد یها، عمدتاً توسعه اجتماعحوزه ریبا ادغام سا داریاصالح مفهوم توسعه پا یبرا یبعد یهاتالش

متمرکز شده است،  ستیز طیجامعه و مح نیرابطه ب ای یدرجه اول بر مسائل اجتماع در کردهایرو یکه برخ یغلبه کرد. در حال

آنچه  با تمرکز در پیرامون هادگاهید نین، اکنند. با گذشت زما یم دیتأک یطیمح ستیو ز یمسائل اقتصاد نیبر روابط ب گرانید

با پیچیدگی و در هم تنیدگی  که توسعه یافت داشت دیتأک یو اقتصاد یاجتماع ،یطیمح یهاینگران نیمتقابل ب یبر وابستگ

 یو فرهنگ یبافت یهایژگیدهنده ونشانبا ده ها نشانگر محیطی، اقلیمی، جمعیتی، سیاسی و فرهنگی و ... مفهوم پایداری

  .دهدیافراد را شکل م یها و زندگمناطق، شهرها، سازمان یازهایو ن هایاست که نگران یفردمنحصربه

 یداریپا دهیچیابعاد پ نیا به هم آمیختناز  یداریبه اهداف پا یابیدست یراه برا نیرسد که بهتر یبه نظر م یهیکه بد یدر حال

اهداف توسعه همچون  فراگیر راهبردیابتکار  در بکارگیری یک یفعل کردیروحتی بر خالف ولی دارند،  یاست که همپوشان

ناهمگون و پراکنده و تاب آوری  یداریپامفهوم در مورد  یدانشگاه موضوعات شتریب ،همچنان یبه طور نگران کننده ا، هزاره

فقر، "نخست  ،در سه خوشه جیتوجه از نظر دامنه، تمرکز، کاربرد و نتاقابل گونه ایبه یداریپا یضمن یهامدلمانده است.  یباق

 یاسیدوم به شدت س خوشهشود. یمشخص مآرمانی و  کیدئولوژیا ،یهنجار ،یاجتماع یبا پروژه ها که "سالمت وی گرسنگ

بخش  نیجوانان و معلوالن بر آن حاکم است. ا ت،یمانند جنس یاجتماع یمربوط به گروه ها یعدالت یو ب یاست و نابرابر

 فن آورانه یهاحلبر راه هاکرسیخوشه سوم، دسته یا  در است. یکاربرد یو اقتصاد یاسیس یراه حل هانیازمند و وابسته به 

 یاجتماع و برخورداری ایمزاچکانی نسبت به  از منطق قطره آشکارا چالش های طبیعیمقابله با ی و طیمحستیز یداریپا یبرا

  .کندیم یرویاز آن پ یناش

 بیتصو 1992در سال ( 1991جلسه ) نیو ششم ستیدر ب ونسکوی یمطابق با قطعنامه کنفرانس عموم ونسکوی یکرس برنامه

سسات مو و یآموزش عال یها تیظرف شیافزا یبرا یاصل یبه عنوان ابزار ونسکویبرنامه  نیا .شد سیتاس 1992کرد ، در سال 

مختلف  یها نهیمربوط به زم یو اسناد ی، اطالعات ی، آموزش پژوهشی یها تیفعال کپارچهی ستمیس کی قیاز طر یقاتیتحق

 یها تیظرف جادیای درالملل نیبی سطح باال اندیشمندان و پژوهشگران نیب یهمکار در ونسکوی کرسی هایکند.  یعمل م

ی همکاری برای توسعه و ارتقای الملل نیب یهمبستگدر فضای دانش،  و اشتراک تبادل راهاز  مراکز پژوهشی و یآموزش عال

به  های بین المللی دو و سه ساجنبه میان کشورهای توسعه یافته بیشتر برخوردار و کشورهای کمتر برخوردار و درحال توسعه

 وسعه پایدار تعریف شده است. سازوکار بنیادین در ایجاد برابری و عدالت اجتماعی در مسیر ت راهبرد و کیعنوان 

در مسیر  را ی نوینیراه هابا اجرای پروژه های مشترک بین المللی دانش بنیان  ونسکوی و شبکه دانشگاهی  ها  کرسی برنامه

 پژوهشیو  یجامعه آموزش عالدر پیش روی  "توسعه هزاره" اهداف تیبرنامه و موفق یکمک به اجراو  ونسکویبه  وستنیپ

آوری و بومی  گرد ، انتقال ممتاز در سازی سازو کارهای عملیاتی در جهت ظرفیت از یکی یونسکو کرسی هایمی گشاید. 

 توسعه حال توسعه یافته و در شبکه ای از واحدهای دانشگاهی و پژوهشی کشورهای همبستگی بهمراه روحیه سازی دانش
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 و بنیادها ، دیگر سازمانها و دولتی وغیردولتی های و مشارکت هدفمند و راهبردی سازمان همکاریاست که در چهارچوب 

 تعریف می گردند. عالی زمینه آموزش در جوامع

از  یگسترده ا فیط "یفرهنگ نیب یو گفتگو یالملل نیشبکه ب ،یدانشگاه نیب یهمکار"بر اساس اصول  ونسکوی یها یکرس

ساختاری  شبکه محور مبتنی بر خرد جمعی بین  انعطاف ، پویایی و چابکی در دهند. یرشته ها و موضوعات را پوشش م

المللی از ویژگی های کرسی های یونسکو دربکار گیری چرخه هوشمند برنامه های آموزشی و پژوهشی میان رشته ای و فرا 

می فعال  قاره 5از جمله ایران از  کشور جهان 128در  یدانشگاه نیو شبکه ب یکرس 700از  شیب تا به امروز رشته ای  است.

، جامعه  یدانشگاه بین جامعه "پل"و  "اتاق فکر"به عنوان  ی همزادو شبکه ها ونسکوی یها کرسی سویهدو عملکرد .باشند

 راهبرد به عنوان همزاد یو شبکه ها ونسکوی دیجد یها کرسی یهمسو ساز ؛یگذار استیسو پژوهش و ی، جوامع محل یمدن

 خالقیت یقطب ها جادیا جنوب؛-جنوب-جنوب و شمال-جنوب ، جنوب-شمال یها یهمکار تیتقو ؛یونسکومدت  انیم

شبکه ها و  ییایپو تیتقو ؛ی برای برخورد با چالش های پیش رو در مسیر توسعهمنطقه ا ریز ای یدر سطح منطقه ا یو نوآور

اشتراک دانش و  شی، افزا ونسکوی یها کرسی یموضوع یشبکه ها شتریب جیترو ؛در پژوهش و فناوری مشارکتهسته های 

در مسیر توسعه  پژوهشی همزاد -شبکه آموزشیبرنامه  نوین در راهبردی یها یریجهت گ، از جمله برنامه دیدافق   شیافزا

اقتصادی در مقیاس ملی و منطقه ای و فرا منطقه ای در پاسخ به چالش های  –پایدار دانش بنیان و افزایش تاب آوری اجتماعی 

 زاد بشمار می رود. انسانپلیتیکی ژیوطبیعی و 

همچون سند سازمان ملل  ای د توسعهاسنا تدوینقبل از  ی یونسکوها یاز کرس برخی راه اندازی به سبباگرچه گفتنی است 

از یک سو و نبود درک متقابل و ادبیات مشترک  "یداریپا"آنها با موضوع  یتخصص یحوزه ها نبود همسانی و یا 2030توسعه  

 ،و برابری در دسترسی به امکانات و شفافیت ساختاریخرد جمعی  ،از مفاهیمی همچون نوآوری ، اشتراک منافع عمومی 

تا چه بعنوان شبکه دانشگاهی همزاد موسوم به دانشگاه های نسل پنجم  ونسکوی یها یکه کرس همچنان این تردید باقیست

  !می توانند موفق باشند "پایداری و تاب آوری"در بحث متحد به دستور کار سازمان ملل  ییپاسخگو در میزان

 کی نیتدو یدرخواست برا نیسازمان ملل متحد قانع کننده تر در سند توسعه هزارهارائه شده  شیوه نامه و دستورتا به امروز 

و همزاد شبکه و  کرسی کننده موفقیت و کارایی نیمرز تضمبدون موثر مشارکت  یهماهنگاست.  داریپاسخ جامع به توسعه پا

دانشگاه از اینرو در رسیدن به این مهم، بیراه نیست اگر است.  یالملل نیو ب ی، منطقه ا یآن را در سطح مل گذاریریتأث تیدر نها

غیر  های علمیهمکاری در چارچوب شبکه همزاد از به طور خاص،  ونسکوی یها ی، و کرسیبه طور کل و مراکز پژوهشی ها

  داشته باشند.در مقیاس ملی و بین المللی مالی، سخت افزاری و نرم افزاری  یکمک هادریافت ، چشم در راه تجاری

 


